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Οδθγίεσ και προτάςεισ πρακτικϊν για διδαςκαλία με τθν πλατφόρμα Webex Meetings
Η αναςτολι λειτουργίασ Γυμναςίων/Λυκείων οδθγεί ςτθν εφαρμογι τθσ εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθσ (εξΑΕ) με χριςθ τθσ πλατφόρμασ ςφγχρονθσ εξΑΕ Webex Meetings.
Συμπλθρωματικά (και προαιρετικά) μπορεί να ςυνδυαςτεί και με τθν αςφγχρονθ εξΑΕ μζςω των
περιβαλλόντων θ-τάξθ (e-class) ι e-me.
Ο/Η εκπαιδευτικόσ χρθςιμοποιεί το Webex Meetings, αφοφ προθγουμζνωσ ζχει κάνει εγγραφι με
τον ατομικό του/τθσ λογαριαςμό ΠΣΔ.

Τθν ϊρα ζναρξθσ του μακιματοσ οι μακθτζσ/τριεσ κάνουν κλικ ςτον ςφνδεςμο τθσ
ψθφιακισ τάξθσ του/τθσ εκπαιδευτικοφ (τον οποίο ζχουν λάβει νωρίτερα). Αυτόματα (ανοίγει
ςτον υπολογιςτι τουσ Φυλλομετρθτισ πχ. Chrome ι Firefox με τθν ιςτοςελίδα που οδθγεί ςτθν
ψθφιακι τάξθ του/τθσ αντίςτοιχου/θσ εκπαιδευτικοφ και) ςτθν ιςτοςελίδα που εμφανίηεται τουσ
ηθτείται να πλθκτρολογιςουν ονοματεπϊνυμο και email. Είναι ςθμαντικό να γράφουν το

πραγματικό ονοματεπϊνυμό τουσ για να μπορεί ο/θ εκπαιδευτικόσ να τουσ αναγνωρίηει όταν
τουσ βλζπει μζςα ςτθ λίςτα ςυμμετεχόντων (Participants) ςτθν ψθφιακι τάξθ, ενϊ το email είναι
προαιρετικό και μποροφν να το αφιςουν κενό. Με τον τρόπο αυτό μπαίνουν ςτον χϊρο αναμονισ
τθσ ψθφιακισ τάξθσ του/τθσ αντίςτοιχου/θσ εκπαιδευτικοφ.
Είναι χριςιμο ο/θ εκπαιδευτικόσ να ζχει ςυνδεκεί ςτθν ψθφιακι τάξθ λίγα λεπτά πριν τθν ζναρξθ
του μακιματοσ.
Οι μακθτζσ/τριεσ μπαίνοντασ ςτθν ψθφιακι τάξθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ περιμζνουν ςτον χϊρο

αναμονισ. Πάνω δεξιά ςτθν οκόνθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ κα εμφανιςτεί μία πορτοκαλί ζνδειξθ
που ενθμερϊνει ότι 1 ι περιςςότεροι/εσ μακθτζσ/τριεσ περιμζνουν. Ο/Η εκπαιδευτικόσ πατάει το
πλικτρο Admit (αν περιμζνουν πολλοί/ζσ, τςεκάρει και τα ονόματά τουσ πατϊντασ το Admit) και
τότε ειςζρχονται οι μακθτζσ/τριεσ με κλειςτά τα μικρόφωνα. Αν προςπακιςει να μπει
κακυςτερθμζνα μακθτισ/τρια (ι μακθτισ/τρια ζχει τεχνικό πρόβλθμα και αναγκαςτεί να βγει και
να ξαναμπεί) και ο/θ εκπαιδευτικόσ δεν δει το πλικτρο Admit, τότε ο/θ μακθτισ/τρια κα
παραμείνει ςτον χϊρο αναμονισ χωρίσ να μπορεί να ειςζλκει ςτθν ψθφιακι τάξθ.
Οι μακθτζσ/τριεσ εμφανίηονται ςτο παράκυρο με τίτλο Participants. Αν ο/θ εκπαιδευτικόσ δει
άγνωςτο/αςαφζσ όνομα ςτθ λίςτα ςυμμετεχόντων (Participants) προτείνεται να απευκυνκεί
ςε αυτό το άτομο για να διαςφαλίςει ότι είναι μακθτισ/τρια του τμιματοσ και όχι κάποιο άγνωςτο
άτομο που μπικε ςτθν ψθφιακι τάξθ.
Η ποιότθτα τθσ ςφνδεςθσ κάκε εκπαιδευτικοφ και κάκε μακθτι/τριασ εξαρτάται από: τα τεχνικά
χαρακτθριςτικά του υπολογιςτι με τον οποίο ςυνδζκθκε, τθν ταχφτθτα τθσ ςφνδεςθσ ςτο
Διαδίκτυο, τον φόρτο των γραμμϊν Διαδικτφου, τισ καιρικζσ ςυνκικεσ κλπ. Η ποιότθτα πζφτει όταν
ανοίγουν κάμερεσ, όταν γίνεται διαμοιραςμόσ οκόνθσ/αρχείου ι προβολι βίντεο.
Σε ζνα οποιοδιποτε μάκθμα αν κάποιοσ/α δεν ακοφγεται μπορεί να ζχει ξεχάςει κλειςτό το

μικρόφωνο. Αν κάποιοσ/α μακθτισ/τρια ζχει τεχνικά προβλιματα (πχ. δεν ακοφει κακαρά),
καλό είναι να κλείςει τθν κάμερα (που επιβαρφνει τθν ςφνδεςθ) και να ξαναδοκιμάςει. Αν δεν
λφνεται το πρόβλθμα, να βγει από τθν ψθφιακι τάξθ (πατϊντασ κάτω το κόκκινο Χ) και να
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ξαναμπεί (ενδζχεται να λυκεί το πρόβλθμα) και τζλοσ, να δοκιμάςει να μπει από άλλθ ςυςκευι
αν υπάρχει. *Ειδικά για τθν πρϊτθ φορά ςφνδεςθσ, αν κάποιοσ/α δεν ζχει ιχο κα πρζπει να ελζγξει
αν λειτουργοφν μικρόφωνο/θχεία, τισ αντίςτοιχεσ ρυκμίςεισ κλπ.+

Χριςιμεσ πρακτικζσ που προτείνονται











Στο πρϊτο μάκθμα γίνεται το διδακτικό ςυμβόλαιο με μακθτζσ/τριεσ ι/και με γονείσ (αν
χρειαςτεί, προκειμζνου οι γονείσ να υποςτθρίηουν τθ διαδικαςία χωρίσ να παρεμβαίνουν).
Στο πρϊτο μάκθμα είναι χριςιμο να εκπαιδευτοφν οι μακθτζσ/τριεσ ςτο
άνοιγμα/κλείςιμο του μικροφϊνου και τθσ κάμερασ και ςτθν εμφάνιςθ και χριςθ τθσ
ςυνομιλίασ (chat). Για τθ ςυνομιλία (chat), προτείνεται ο/θ εκπαιδευτικόσ να εξθγεί
προφορικά μια ερϊτθςθ κλειςτοφ τφπου και να ηθτάει από τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ να
απαντιςουν ςτο chat με μία μικρι λζξθ (πχ. γράφοντασ ναι ι όχι).
Όταν ο/θ εκπαιδευτικόσ μιλάει ςτο μικρόφωνο, αν οι μακθτζσ/τριεσ ζχουν ανοιχτά
μικρόφωνα ακοφγεται κόρυβοσ, διπλόσ ιχοσ κλπ. Χρειάηεται να ηθτθκεί από τουσ/τισ
μακθτζσ/τριεσ να κλείςουν τα μικρόφωνα. Σε περίπτωςθ που παρά τισ οδθγίεσ δεν
καταφζρουν να τα κλείςουν, μπορεί ο/θ εκπαιδευτικόσ από τθ λίςτα ςυμμετεχόντων
Participants να κλείςει ατομικά ςε μακθτι/τρια το μικρόφωνο ι να πατιςει για όλουσ/εσ το
πλικτρο Mute all που βρίςκεται χαμθλά ςτουσ Participants.
Άλλθ χριςιμθ λειτουργία είναι να ςθκϊνει ο μακθτισ/τρια χζρι για να πάρει τον λόγο και
να κατεβάηει το χζρι όταν ςταματάει να μιλάει. Για τθ λειτουργία αυτι χρειάηεται
προςοχι: Α) Πολλζσ φορζσ όταν πάρει τον λόγο ξεχνάει να κατεβάςει το χζρι. Όταν ζχει
ςθκϊςει το χζρι, εμφανίηεται το όνομά του/τθσ με μπλε φόντο ςτουσ/ςτισ Participants και
δεν είναι εφκολο να αντιλθφκεί αν ζχει ςθκϊςει το χζρι ι αν το ζχει κατεβάςει. (Μία
ςυμβουλι είναι: όταν ο/θ μακθτισ/τρια βλζπει το όνομά του/τθσ ςε μπλε φόντο ςτο
παράκυρο Participants να κάνει κλικ ςε κάποιο άλλο όνομα, οπότε το δικό του/τθσ όνομα
αποκτά άςπρο φόντο και είναι ευκρινζσ να δει αν ζχει ςθκϊςει το χζρι ι όχι). Β) Το πλικτρο
για να ςθκϊςει το χζρι εμφανίηεται ςε άλλο ςθμείο αν ο/θ μακθτισ/τρια ςυνδεκεί μζςω
υπολογιςτι και ςε διαφορετικό ςθμείο αν ζχει ςυνδεκεί μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου. Γ) Ζχει
παρατθρθκεί ότι για οριςμζνουσ/εσ μακθτζσ/τριεσ δεν δείχνει ςτον/ςτθν εκπαιδευτικό ότι
ςθκϊνουν το χζρι, ενϊ πραγματικά οι μακθτζσ/τριεσ πατάνε το πλικτρο αυτό, ενϊ για
άλλουσ/εσ μακθτζσ/τριεσ θ ζνδειξθ λειτουργεί κανονικά.
Στθ διάρκεια κάκε μακιματοσ προτείνεται θ «δραςτθριοποίθςθ» των μακθτϊν/τριϊν
είτε με ερϊτθςθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ για να απαντιςουν είτε ηθτϊντασ τουσ να κάνουν
μια δραςτθριότθτα. Είναι πολφ δφςκολο οι μακθτζσ/τριεσ να ακοφν πακθτικά για αρκετά
λεπτά, όςο ενδιαφζροντα ι χριςιμα κι αν είναι αυτά που ακοφν.
Όταν ςκοπεφει ο/θ εκπαιδευτικόσ να χρθςιμοποιιςει κάποιο υλικό από το Διαδίκτυο (πχ.
από τα διαδραςτικά βιβλία) είναι χριςιμο να ζχει ανοιχτό ςτον υπολογιςτι του/τθσ ζνα
αρχείο κειμζνου με όλουσ τουσ ςυνδζςμουσ που ςκοπεφει να χρθςιμοποιιςει. Με τον
τρόπο αυτό μπορεί να αντιγράψει από το κείμενο τον ςφνδεςμο που κα χρθςιμοποιιςει
και να τον επικολλιςει ςτο chat για να μποροφν από εκεί να χρθςιμοποιιςουν τον
ςφνδεςμο και οι μακθτζσ/τριεσ. Ο/Η εκπαιδευτικόσ κα δείξει το υλικό με διαμοιραςμό τθσ
οκόνθσ και οι μακθτζσ/τριεσ είτε κα βλζπουν τθν οκόνθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ είτε ςε
άλλθ καρτζλα κα ανοίξουν τον ςφνδεςμο από το chat για να χρθςιμοποιιςουν κατευκείαν
το υλικό.
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Αν πρόκειται ο/θ εκπαιδευτικόσ να διαμοιράςει (share) κάποιο βίντεο, χρειάηεται να
προςζχει τισ ρυκμίςεισ τθν ϊρα που ξεκινάει τον διαμοιραςμό οκόνθσ για να μπορζςει να
ακουςτεί ο ιχοσ (κάνει κλικ ςτο πλικτρο Share και αλλάηει τθ ρφκμιςθ πάνω αριςτερά ςτο
νζο παράκυρο). Αν κζλει να διαμοιράςει παρουςίαςθ ι άλλο αρχείο, πρζπει πρϊτα να ζχει
ανοίξει το αρχείο και μετά να ξεκινιςει τον διαμοιραςμό. Κείμενα, παρουςιάςεισ,
καρτζλεσ με υλικό ςτο Διαδίκτυο που κα χρθςιμοποιιςει, μπορεί να τα ζχει όλα ανοιχτά
πριν ξεκινιςει το μάκθμα.
Δεν είναι απαραίτθτο όλεσ οι δραςτθριότθτεσ του μακιματοσ να είναι ψθφιακζσ. Πχ.
μπορεί ο/θ εκπαιδευτικόσ να ηθτιςει από τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ να ςχεδιάςουν ςε χαρτί
ζναν εννοιολογικό χάρτθ με λζξεισ κλειδιά του μακιματοσ και να δείξουν τον χάρτθ τουσ
ςτθν κάμερα (εναλλακτικά μπορεί ο εννοιολογικόσ χάρτθσ να δθμιουργθκεί ψθφιακά).
Όταν ανατίκενται εργαςίεσ για το ςπίτι, είναι χριςιμο να λαμβάνεται υπόψθ ο φόρτοσ
εργαςίασ που κα ζχουν οι μακθτζσ/τριεσ κακϊσ και το πόςεσ ϊρεσ ακροιςτικά κα
βρίςκονται μπροςτά από μία οκόνθ.
Όταν το μάκθμα γίνεται αλλθλεπιδραςτικά με τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ, θ φλθ καλφπτεται με
πιο αργό ρυκμό. Επομζνωσ – και ειδικά αν θ ςφγχρονθ εξΑΕ παρατακεί – είναι χριςιμο να
γίνονται οι κατάλλθλεσ επιλογζσ/προςαρμογζσ και θ εςτίαςθ ςτα ουςιϊδθ προκειμζνου να
καλυφκεί θ αντίςτοιχθ φλθ.

Εγχειρίδιο χριςθσ του Webex Meetings είναι διακζςιμο από το ΥΠΑΙΘ ςτον ςφνδεςμο
https://webex.sch.gr/docs/UseWebexTeacherSch.pdf

